
 

 

 

Regulamento Passatempo “World Bike Tour Lisboa” 

 

World Bike Tour Lisboa ( 5 agosto ) – Stand Agência Abreu 

Escreva uma frase original que inclua as palavras “Agência Abreu”, “Madeira” e “Aventura” e 

poderá ganhar uma viagem à Ilha da Madeira. 

Limite máximo: 20 palavras. A frase mais criativa será premiada com uma viagem de duas 

noites à Ilha da Madeira. O vencedor será contactado via e-mail até ao dia 17 de agosto de 

2018. 

O vencedor  deverá reclamar o seu prémio num período máximo de 15 dias após a receção do 

e-mail. 

Prémio: viagem à Ilha da Madeira para duas pessoas  

Inclui: avião + 2 noites de alojamento em hotel de 4 estrelas em quarto duplo, em regime APA 

+ taxas de aeroporto, segurança e combustível + Seguro de Viagem. 

Exclui: Tudo o que não estiver especificado como incluído. 

Condições: 

Passatempo exclusivo para visitantes do stand Agência Abreu no World Bike Tour Lisboa que 

se registem localmente para receção da nossa newsletter. 

O prémio terá de ser usufruído de 10 de setembro a 30 de novembro de 2018 e/ou de 7 de 

janeiro a 1 de março de 2019. O prémio é pessoal e intransmissível e não pode sob qualquer 

circunstância, ser trocado por valor monetário, cheques viagens ou vouchers e terá de 

respeitar todas as condições gerais da programação da Agência Abreu. Não são permitidas 

alterações de destinos. Não são permitidas alterações ou cancelamento após confirmação da 

estadia. O Prémio está sujeito à disponibilidade de todos os intervenientes. A marcação da 

viagem deverá ser feita com, pelo menos, um mês de antecedência face à data de partida 

pretendida. A confirmação da reserva será sempre dada ao cliente com a maior antecedência 

possível. No entanto, na impossibilidade de o fazer com maior antecipação, esta confirmação 

poderá ser feita com uma semana de antecedência face à data pretendida. Caso existam 

suplementos, despesas pessoais, noites extra, transfers ou qualquer outro tipo de despesa não 

incluída no prémio, deverão ser liquidados pelo vencedor antes do início da viagem. Caso o 

premiado não pague os serviços não incluídos no prémio antes da data de início da viagem, a 



Agência Abreu poderá cancelar toda a reserva e o respetivo prémio. O cancelamento da 

viagem por parte do premiado após confirmação, implica que este suporte todos os custos 

tidos até ao momento. Nesta situação, o premiado não poderá voltar a usufruir deste prémio 

em qualquer circunstância. 

 


